
 

 

 

 

 

 

Nos passados dias 9 e 10 de maio, três alunos do 

Agrupamento de Escolas São Martinho do Porto, Rodrigo 

Carvalho e Kaixin Cheng, na qualidade de deputados, e 

Maria Leonor, como repórter, participaram na Sessão 

Nacional do Programa Parlamento dos Jovens, que decorreu 

no Palácio São Bento, em Lisboa.  

Não sendo novidade os alunos da nossa escola 

estarem entre os mais trabalhadores, empenhados e inspirados deputados 

da zona Oeste, foi muito agradável ver este ano reconhecidas essas 

qualidades a nível nacional. 

O Parlamento dos Jovens é um projeto que visa reunir jovens de todo 

o país em assembleia, fazê-los discutir ideias e medidas, propor soluções, 

com o objetivo de promover a cidadania, o envolvimento na vida política e 

na discussão de importantes temas da atualidade. No presente ano de 2022, 

o tema selecionado foi o das Fake News. 

 

 

 

 

Os nossos dois deputados fizeram parte de um grupo de 

alunos do terceiro ciclo e secundário que se interessaram 

pelo tema e pela perspetiva de poderem vir a apresentar 

as suas propostas no palácio de São Bento, tal como 

fazem os deputados que representam povo português. 

Com a cabeça cheia de ideias, o grupo de jovens 

ultrapassou os obstáculos colocados pela pandemia 

através da realização de reuniões por ZOOM, onde se discutiu a 

problemática das Fake News e se organizaram duas listas que formularam 

as suas próprias medidas. Foi nesse processo que a Kaixin e o Rodrigo se 

tornaram “rivais” e se destacaram entre os seus colegas. 

No dia 20 dezembro os alunos tiveram o privilégio de participar num 

debate com o Deputado Jorge Gabriel Martins relativo ao tema da 

desinformação. Ficaram com uma nova perspetiva sobre o funcionamento 

da Assembleia da República e sobre o que é exatamente ser deputado. Foi 

assim que os nossos jovens se aperceberam da tarefa que tinham nas mãos. 

A Sessão Escolar realizou-se em janeiro, no nosso auditório, onde 

foram aprovadas as medidas a apresentar na Sessão Distrital. 



 
 

 

 
Na sessão distrital do Círculo de Leiria, que se realizou no dia 22 de 

março, na Marinha Grande, os nossos dois deputados foram eleitos entre os 

8 deputados para representar a região de Leiria. Cereja em cima do bolo, a 

Kaixin Cheng foi ainda eleita como a Porta-Voz do Círculo de Leiria. 

A Sessão Nacional realizou-se nos dias 9 e 10 de maio, reunindo 

jovens de todo o país, com o objetivo comum de debater medidas e propor 

soluções contra a crescente propagação de fake news. Às 13:00 horas, os 

alunos foram recebidos no Palácio de São Bento por um conjunto de 

simpáticos funcionários e por um saboroso e muito bem-vindo lanche, onde 

os alunos puderam conviver e formar amizades com os seus colegas. De 

seguida, foram abertas as salas das comissões, onde se debateram os 

projetos de recomendação selecionados por cada círculo eleitoral. A 

comissão onde participou o Círculo de Leiria foi presidida pela deputada Rita 

Matias. A única variante que distinguiu estes alunos dos verdadeiros 

deputados foi o seu tamanho e voz. Todos eles revelaram uma incrível 

maturidade, sentido e competências de cooperação e de realização, 

estabelecendo as suas diferenças e trabalhando para o mesmo objetivo. 

 

 
Após um pequeno lanche, as comissões continuaram os trabalhos, 

sendo redigidos os respetivos projetos de recomendação e as perguntas que 

seriam apresentadas aos deputados na Sessão Plenária do dia seguinte.  

Concluído o primeiro dia de trabalhos, os jovens deputados, 

cansados, puderam relaxar e divertir-se um pouco com uma bela atuação da 

Lisbon Film Orchestra, que tocou música de filmes como O Rei Leão, Aladino 

e Pocahontas. Após o maravilhoso concerto, os jovens foram jantar e 

partilhar as suas experiências, criando amizades num ótimo ambiente de 

convívio, aumentado pela simpatia do staff do Palácio de São Bento.  

 



 
 

 

Animados, deixámos a Assembleia a caminho dos nossos hotéis, já 

imaginando como seria o dia seguinte. 

Na manhã do dia 10, hordas de jovens jornalistas, deputados e de 

(um pouco menos jovens : ) professores, acumularam-se junto às portas de 

entrada na Sala do Plenário. A sessão solene do plenário foi aberta por um 

discurso do Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, 

que deu os parabéns aos jovens e aos professores que se encontravam 

presentes no debate. Seguiram-se as intervenções do Sr. Ministro da 

Educação, João Costa, e da Vice-Presidente da Comissão de Educação e 

Ciência, deputada Carla Castro, após o que se entrou no período de 

perguntas feitas aos deputados da Assembleia da República, preparando os 

jovens para o início do debate que se seguiu.                                             .  

Representantes de todas as regiões do país apresentaram as suas 

medidas, debatendo e argumentando a favor e contra. 

Entretanto, um mar de pequenos e nervosos jornalistas, incluindo eu, 

atropelavam-se na porta tentando extrair informação dos deputados que 

saíam da sala. 

"Os jovens de hoje são os adultos de amanhã”, comentou Augusto 

Santos Silva, quando questionado sobre a forma como os jovens influenciam 

a democracia. 

Após o almoço, deu-se continuação ao debate, tendo as medidas 

apresentadas sido votadas para serem aprovadas ou rejeitadas. Nenhuma 

das nossas medidas originais passou nesta fase, mas esse foi um detalhe 

pouco importante quando comparado à maravilhosa experiência que todos 

vivemos, aos amigos que fizemos e ao tanto que aprendemos sobre o 

funcionamento do Parlamento e do nosso país. 

O encerramento da Sessão Nacional aconteceu cerca das 16:30, com 

resultados que todos avaliaram como totalmente satisfatórios. Este projeto 

proporcionou aos alunos uma experiência única de aprendizagem que não 

seria possível numa sala de aula. O Parlamento dos Jovens leva os alunos a 

encararem com seriedade e interesse os desafios com que são confrontados, 

colocando-os no papel proativo dos deputados da nação, que todos os dias 

tomam decisões importantes para o país. 

O Agrupamento de Escolas São Martinho do Porto agradece a todos 

os que tornaram possível esta experiência, que nos ajudará a mudar e a 

melhorar o mundo em que vivemos, até porque, nas palavras do próprio 

Presidente da Assembleia, "os jovens de hoje são os adultos de amanhã”. 

 

 

 

 

 

 

Maria Leonor Sousa da Silva 

Aluna do 9.º Ano 

Agrupamento de Escolas São Martinho do Porto 

Círculo Eleitoral de Leiria 


